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verschijnende

Een Christen
Vlaainsehen Held

Onze geachte lezers weten waarschijnlijk 

reeds welke roerende plechtigheid welke Zon

dag plaats had te Moeskroen, ter nagedach

tenis van de heldhalftige zonen van deze stad, 

Achiel De Baecker en De Bavay, door de 

Duitschers laffelijk vermoord omdat zij hun 

Vaderland gediend hadden. De eenvoudige 

burger, Achiel De Baecker, is gestorven als 

een ware christen Held. Wanneer hij zijn dood

vonnis vernam, bleef hij kalm en gelaten en 

zegde : « God heeft het aldijs gewild, dat zijn 

heilige wil geschiede ! » VeiVolgens zweefden 

zijne gedachten naar vrouw en kinderen. Het 

laatste vaarwel dat hij zijne geliefden toe

stuurde, is hartroerend. Den 19 Maart 1918, 

daags voor zijne dood, schreef hij aan zijne 

echtgenoote :

« De schrikkelijke beslissing is gevallen, 

mijne getiadevraag is verworpen, ’t Is dat God 

het aldus heeft gewild, dat zijn heilige wil 

geschiede ! Wanneer gij dezen brief zult ont

vangen, dan zult gij weduwe en mijne lieve 

kinderen weezen zijn. Maar, houd moed, ik 

sterf op het veld van eer, en, noch gij noch 

onze kinderen, zult u over mij te beschamen 

hebben. Wees sterk en moedig zooals gij het 

tot hiertoe zijt geweest, God zal u bijstaan. 

Wat mij betreft, ik ben verzoend en in vrede 

met den Allerhoogste, dien ik bedank omdat 

Hij mij den tijd heeft verleend, mij te bereiden 

om weerdig voor Hem te verschijnen. Ik heb 

moedig mijne gevangenschap gedragen, en als 

ik geleden heb, dan was het voor u alfen, dan 

was het omdat ik wist dat gij in droefheid 

en lijden waart, en dat ik de schuld ben van 

het droevig lot dat u beschoren is. Ik heb 

God gebeden opdat hij u zou troosten. Ik 

aanvaard deze straf, omdat ik misbruik 'heb 

gemaakt van de gunsten van den Goddelijken 

Meester, die mij de beste der vrouwen, de 

weerdigste der echtgenooten verleend had. Ja, 

liefste, ik ben dikwijls te hard voor u geweest, 

wanneer gij steeds verduldig mijne gebreken 

hebt gedragen en mij steeds meer liefde hebt 

betoond.

« Ik dank u voor al het geluk dat gij mij 

in ons huwelijk hebt laten smaken, want ik 

was waarlijk gelukkig; ik vraag u vergiffenis 

voor al het leed dat ik u aangedaan heb en 

nog zal aandoen. Vergiffenis ook aan onze lieve 

onschuldige kinderen, ik kniel neder op den 

boord van het graf, en vraag u allen vergiffe

nis. ik heb geen laatsten wil uit te drukken, 

ik onderwerp mij geheel aan den Goddelijken 

Meester. Ik smeek u, dat ge sterk zoudt we

zen in uw lijden, dat u zoo wreed treft, vooral 

voor onze lieve kinderen, waarvan gij mannen 

zult maken. Wij hebben, ten andere, het recht 

niet ons te laten ter neer drukken, hoe zwaar 

ook ons kruis weze.

« Gij zult onze kinderen leeren rechtschapen 

en braaf te zijn voor God en de menschen, 

en zult hen zoolang mogelijk ter school laten 

gaan. Met ze te behandelen met zachtheid, 

maar ook met krachtdadigheid zult gij hen 

leeren eerbiedig en onderdanig zijn, en later 

zult gij goede vruchten oogsten... Wees moe

dig, want de tranen zullen u niet helpen. Al 

is het ongeluk groot, er blijven u nog twee 

engelen van kinderen over, die u later zullen 

gelukkig maken. Gij allen zult steeds met het 

hoofd fier opgeheven door de wereld mogen gaan.

« Wil al de vrienden en kennissen vaarwel 

zeggen en ook diegenen bedanken die al het 

rnogelijke gedaan hebben om mij aan den dood 

te ontrukken.

« Heb moed, mijne lieve echtgenoote en dier

bare kinderen, dat God u zegene. Wij zullen 

elkander in den hemel wederzien.

p s _  Men is mij het slechte nieuws 

komen melden ten 18 ure. Ik heb eene laatste 

maal gebeicht ten 21 ure. En dezen morgend 

ten 6 ure in de H. Mis ontvang ik de H. 

Communie en onmiddelijk daarop zal ik dood 

geschoten worden in de schietbaan en dan 

begraven worden op het kerkhof van Akker- 

ghem Vaarwel, liefste echtgenoote en dierbare 
kinderen, ik sterf moedig. Weest gij ook moe
dig. Ik omhels u een laatste maal, en sterf 
met uwe portretten op mijn hart. »

Aan zijne kinderen schreef deze * Held 

volgend roerend vaarwel.

“ Weest altijd braaf, gehoorzaam, zacht 

dig, nederig, geduldig en moedig; bemint het 

goede en de studie, en verafschuwt de leugen 

en het kwaad. Weest rechtzinnig, openhartig 

en rechtveerdig voor God en de menschen, 

gehoorzaam en verkleefd aan uwe goede moe

der. Volgt altijd wel haren goeden raad, vooral 

wanneer gij groot zult zijn en wanneer gij zult 

denken dat gij misschien uwe moeder zult 

kunnen missen, ’t Is dan dat de raadgevingen 

uwer moeder u het best zullen te pas komen, 

en dat zult ge later zelf ondervinden. Verliest 

nooit nutteloos uwen tijd legt u zooveel moge

lijk toe op de studie, en vermijdt de slechte 

lezingen en de slechte gezellen. Vergeet niet 

dat gij broers zijt, dat gij elkander moet be

minnen en helpen, dat gij elkander veel moet 

kunnen vergeven. Kortom, blijft altijd trouw 

vereenigd en helpt elkander met raad en daad.

« Helpt en troost altijd uwe moeder, eer

biedigt haar boven alles, omringt haar met alle 

zorgen en al uwe liefde, want dat is uwe - 

plicht, en dat is ook de wil van uwen vader, 

die gaat sterven. In Gods naam schenk ik u 

mijn laatsten vaderlijken zegen. »

Aan zijnen broeder, zuster en familie schreef 

Achiel De Baecker :

« Wanneer gij dezen brief ontvangt, ben ik , 

in de andere wereld. Ik onderwerp mij dee

moedig aan Gods wil... De dood maakt me niet 

bevreesd. Wat is ook dit tijdelijk leven, tegen

over de eeuwigheid. De kogels maken me niet 

bang, maar mijn hart bloedt, wanneer ik denk 

aan vrouw en kinderen, die ik achterlaat... 

Blijft hen steeds beminnen, troosten en opbeuren. 

Ik vraag u vergiffenis voor al de droefheid die 

ik u veroorzaak en dank u voor alles wat ge 

voor mij gedaan hebt en voor mijne dierbaren 

zult doen. Ik sterf gerust, betrouwende op uwe 

goedheid. Vaarwel.

“ Ik sterf bij den opkomenden dag, na de 

troostmiddelen van onzen heiligen godsdienst 

ontvangen te hebben. Vaarwel.

Een millioen 

Vijl* honderd duizend frank

Moest men alle Iseghemnaren het vluchte- 

lingsgeld betalen zooals men in de gemeente 

Cachtem gedaan heeft, dan zoude men aan 

onze bevolking eene som van 1 millioen, vijf 

honderd duizend franken moeten uitdeelen.

Wordt er in onze stad iets gedaan om dit 

geld te bekomen ?

Daar weet ik het eerste woord niet van.

Mogelijks wel heeft men den eenen of den 

anderen brief naar Pier, Jan of Klaai gezonden, 

tnogelijk ook heeft men een smeekschrift naar 

den eenen of den anderen hooggeplaatsten man 

gestuurd, om alsdan, na het overlastig werk, 

op beide ooren te slapen : maar de bevolking 

weet eigentlijk niet of er iets gedaan werd.

En nogthans een millioen vijf honderd duizend 

franken is eene niet te versmaden som, en zulk 

een schat ligt niet alle dagen langs de straten 

te vinden noch te rapen.

Het was de oogenblik om alles te doen wat 

men doen kan om het volk nuttig te zijn en 

voordeelig, het was nu of nooit de oogenblik 

om de gemeenteraad bijeen te roepen ten einde 

alle krachten in het werk te stellen om eene 

roemrijke zege te behalen.

Maar, helaas! de gemeenteraad komt niet 

te samen. Wanneer men rijk is, kan men zich 

moeilijk inbeelden dat er arme zijn ; wanneer 

men in het geld zwemt, denkt men dat een

ieder geld bezit in overvloed.

En de burgemeester, doet niets, denkt aan 

niets, maar voelt zich overgelukkig wanneer hij 

doen mag wat hij wil, wanneer hij bestuurt 

alleene, gansch alleen, en dat Joseph Seynaeve 

hem in den weg niet loopt.

En intusschen gaat de tijd voorbij !

Bekomt het Iseghemsche volk iets, ’t is wel, 

bekomt het niets ’t is ook wel.

’t Is vier maanden geleden dat de gemeen

teraad den laatsten keer bijeenkwam, om te 

knikken. Men knikte zoo rap, zoo haastig, 

zoo geweldig, dat men zich overknikte, en had
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GELIJKE PLICHTEN IVELIJKE HECHTEN!!

Aftukoiidiyiugeo 0.15 ir. den regel

Rechterlijke aankondig, o 50 ir. » »

Aanbevelingen 0.25 ir. » »

Verkoopingen, wijkfeesten, herberg- 

kermissen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaarten] ot programmas bij 

den drukker van dit blad gedrukt, worden 

kosteloos tweemaal in het blad over

genomen, alsook de opgegeven uitslagen 

van prijskampen.

iemand moeten zich wenden naar de Be

ll ige Deputatie, men hadde de gansche be- 

klslaging mogen herbeginnen om beter en 

jui^er te knikken.

iflaar nu dat er zulke overgroote som op 

hetjtipel staat, doet men niets, niets !

l|we verantwoordelijkheid, zeer achtbare heer 

Bu&emeester, en leden der meerderheid van 

onsfgeineentebestuur, gaat groot zijn ook. Peist 

nietf dat gij u zult kunnen wegtrekken zonder 

van| iets te gebaren. Rekening, strenge rekening 

zal ju gevraagd worden. Dat, durf ik u stellig 

en vaste verzekeren.

t

et gij niets en ontsnapt het vluchtelings- 

aan onze bevolking. Gij zult er verant

woordelijk voor gesteld worden. En wanneer 

de -Qieerderheid van ons stadsbestuur van de 

trappen van het gemeentehuis zal nederollen, 

dan? zal er een « Hoerah» wederklinken, een 

« Hoezee » wedergalmen, zooals men alhier het 

nog:..nooit zal gehoord hebben.

B R | E F

’t ;Is reeds eenige weken geleden dat wij den 

ortd§tstaanden brief hebben ontvangen, wij wil- 

deri? hem alsdan in ons blad niet opnemen. 

Doet de schrijver — een voornaam persoon 

uit Jiad — heeft herhaalde malen aangedrongen 

en thans voldoen wij aan zijne begeerde. Of 

hif van onzentwege bemerkingen verwacht, 

weten, I wij niet, doch wij doen hoegenaamd 

!geene.
1 Heer Hoofdopsteller,

A|le nummers van uw blad, die tot nu toe 

veiM'-henenzijn, heb ik met de grootste aan- 

liavfit

Gij houdt u uitsluitelijk bezig met politiek, 

met plaatselijke politiek.

Ik beklaag u.

In de wereld is er meis zoo lastig, zoo moei

lijk, zoo verschillig, zoo ondankbaar als de 

politiek. En wie zich met de politiek bezig 

houdt, hij rweze wie hij wil, hij scheurt er 

alleszins zijn sleppen aan.

Door de politiek bestaan bijna op alle ge

meenten twist en tweedracht, geschil en ver

deeldheid. Door de politiek bestaan er oneenig- 

heden onder een groot getal van familiën, haat 

en nijd gaan beurtelings op en af, vervolgingen 

houden nooit op.

Gelukkige gemeenten waar geene politiek 

bestaat! Gelukkige gemeenten waar men in 

eendracht en vrede leven kan !

En Iseghem, Heer Hoofdopsteller, zoude eene 

dezer gelukkige gemeenten kunnen worden, 

wilden eenige personen — slecht een klein 

getal — wat water in hunnen wijn doen.

Hier zijn twee politieke partijen : katholieken 

in twee’n gescheurd. Men mag dat willen kee

ren en draaien naar welkdanige beliefte, het 

is toch zoo. Vroeger maakten de kopstukken 

dezer partijen, eene zelfde en enkele partij uit, 

zij gingen hand aan hand, vechtende en strij

dende voor het zelfde doel.

Nu zijn zij gescheiden ! Nu werdt de slag 

tusschen hun beiden geslegen, nu bekampen 

zij malkander, nu bestrijden zij het meester

schap der stad.

Hoe zulks gekomen is, hoe deze verdeeldheid 

ontstaan is, doet h'ier niets ter zaak. Wie gelijk 

heeft, wie ongelijk heeft, is thans nutteloos 

onderzocht. Wij staan voor eene zaak, voor 

een vastgesteld feit.

En of het hier geestig is ! En of het leven 

hier aangenaam is !

Eerlijke en bijzondere personen komen mal

kander langs de straat tegen, zonder zich ooit 

te bezien of te groeten. Voor geen geld van 

de wereld zal deze persoon zich naar den 

winkel van gene persoon begeven. Malkander 

helpen, steunen, bijstaan, voordeel doen is hier 

onder veel menschen onmogelijk.

Leeft dan zoo ! Er is al te veel plezier in 

de wereld !

En ware het dan zoo moeilijk om tot eene 

verstandhouding te komen ? Zoude er geen 

middel kunnen gevonden worden om van die 

kleingeestige en dwaze politiek verlost te zijn ?

Mij dunkt wel ja. En ik spreek klaar.

Dat de Heer Carpentier, zich uit het politiek 

leven terugtrekke, en in Iseghem kunnen vrede 

en eendracht heerschen.

Ik ga van den Heer Carpentier noch goed 

noch kwaad zeggen, ik ga hem niet goedkeuren 

en ook niet afkeuren, maar zijn persoon is 

niet langer meer mogelijk in onze stad.

Spreekt tegen wien gij wilt, en allen zullen 

dat zelfde zeggen. Werklieden, burgers, land

bouwers, priesters zelf, deelen allen het gedacht 

dat de Heer Carpentier voor zijn eigen geluk, 

en voor het geluk onzer stad, voortaan van alle 

politiek zoude afzien.

Dan zoude er mogelijkheid bestaan eene 

toenadering tusschen beide partijen te bewerken. 

Dat late men over aan eenige personen die geern 

deze taak zouden opnemen om tot een goed 

einde te komen.

Verder vroeg ik nu niets meer bij. Ik laat 

nu alles over aan het gedacht, aan de wijsheid 

van vredelievende medeburgers.

Ik bied u, heer Hoofdopsteller, mijne genegene 

groeten._______________________  - ________

IN G E Z O N D E N
Heer Uitgever,

Gij zult moeilijk gelooven wat ik u hier schrijf, 

en nogthans is het waar en zeer waar.

Verleden week kwam ik, voor de eene of 

andere reden, naar stad.

Op den Boulevard gekomen, bleef ik plotse

ling stil, ik kon geenen voet meer verzetten, 

ik scheen van de hand Gods geslagen.

Eerst dacht ik niet klaar meer te zien, doch 

na goed het zand en het stof dat in mijne 

oogen zat, te hebben uitgevreven, moest ik 

bekennen dat ik zeer wel had gezien, en hoe

genaamd niet gemist was.

Verschillige werkers, door de stad aangesteld 

en betaald, kruiwden de trottoirs van den 

Boulevard. Met de grootste zorg en den minst 

mogelijk spoed, werd het kleinste kruidje, het 

tengerste pijleken gras uitgetrokken.

— « Is het toch mogelijk, vroeg ik mij ver

baasd af, dat men voor zulke domme dingen 

het geld der Iseghemsche lastenbetalers ge

bruikt, en dat men geene kluite uitgeeft om 

hoogst noodige en uiterst nuttige werken te 

verrichten ? »

Twee malen reeds, heer Uitgever, hebt gij 

zeer vriendelijk mijne klachten over de tram

lijnen, in uw blad opgenomen. Het was te 

vergeefs, ik weet het, doch lag ik met hoop 

dat men ons wel eens ging ter hulpe komen. 

En ’k wachtte ongeduldig.

Maar nu was ik waarlijk misnoegd en 

kwaad.

Weet onze gemeenteraad niet waar het werk

lieden zenden kan om nuttig werk te ver

richten, ’k zal het hem zeggen.

’t Einden den Boulevard, tusschen de 

Maeneghemstraat en Slabbaertstraat, heeft men 

eene gansche straat versperd en allen door

gang onmogelijk gemaakt door bergen aarde 

die daar werden aangebracht voor het graven 

der tramlijn.

Dat ook vindt men dicht de hofstede der 

weduwen Van Gheluwe, en nog grooter bergen 

het zijn jgelijk kleine duinen, vindt gij op de 

landen van Pieter Descheemaeker.

’k Peis dat er reeds nuttig werk voorhanden 

is met de weinige inlichtingen die ik thans 

geef. Zoodra men er mede gedaan heeft, ben 

ik bereid nog ander aan te duiden.

U bedankende, Heer Uitgever, voor de be

reidwilligheid waarmede gij steeds mijne klachten 

in uw weekblad opneemt, groet ik u zeer 

vriendelijk.____________________________________

Nooit hebben wij meer hooren klagen over 
het gezicht dan heden. Van waar de schuld ? 
De slechte of niet gepaste brilglazen, zijn 
daar de grootste schuld van.

Wilt gij uw gezicht bewaren en versterken ? 
Neem uwe Brillen en Pince-nez van het sedert 
36 jaren, ter trouw en goed gekend huis 
Germain HOET-ANNE,  Opticien, St Amand- 
straat 4 , R0USSELAERE. Door de voornaamste 
Oogmeesters aanbevolen.

Brillen en Pince-nez van af 3 fr. Extra fijne 
glazen en monturen 6 h 7 fr.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen 
keus Jumellen, Longues-vues, Barometers en 
Kunstoogen. Specialiteit van Thermometers voor 
Broeimachienen, Brouwerijen, Baden en Kernen ; 
Maximathermometers, Liqueurs- Sirop- Melk
en Axijde wegers.

Loupen voor Wevers enz.



Iseghem binst den Oorlog
(verboden nadruk) — 21e vervolg

Vervolg van Vrijdag 2 April 1915.

En hier in onze stad, met zijne (luizende 

werklieden, die nu ook meest te lijden hebben 

door gebrek aan brood, boter. enz. zijn ’t al 

burgers die van het Voedingskomiteit deel 

maken. Enkel een werkman op een lOtal leden!

Die kleine gemeente geeft het voorbeeld 

aan zoovele andere steden en gemeenten, 

waar de kwestie der voeding in handen is 

van enkele burgers en landbouwers, en waar 

de werklieden, die er het meest onder lijden, 

niets te zeggen hebben.

De toestand nu, zooals in andere tijden, 

bewijst eens te meer dat ook de werklieden 

hun woord moeten mede te spreken hebben 

in alles.
Aan de werklieden te werken om hunne 

rechten te doen gelden.
♦

* *

Aan Edm. Porteman-Degroote, landbouwer 

aan de « Mol » komt de groote eer toe, den 

eersten wagon suikeryboonen te hebben gele

verd, door de duitschers opgeeischt. Een nacht 

waker biedt zich heden op het hof van 

Porteman aan, en bestelt een briefken waarop 

te lezen staat dat h\j verzocht is onmiddelijk 

een wagon suiker ij boonen te leveren naar 

de fabriek Bral-Donego, Nederweg. Dit briefke 

draagt geen handteeken.
Edmond Porteman voldoet seffens aan dit 

verzoek. Zyne waar is aangerekend aan 16 fr. 

50 het 100 kilos, en zal hem binnen 32 dagen 

betaald worden.
Volgens den prys van den dag gerekend, 

verliest Porteman eene som van 300 fr.

—o—

ln den namiddag, rond 5 ure, vervoeren 

twee autobussen eene duitsche gebroken vlieg- 

machien.
—O —

’s Avonds ziet men menigmalen zoeklichten 

in den Westen en den Zuid-westen Doch nooit 

zijn die lichten zoo klaar als heden avond, 

Op zekere oogenblikken peist men met groote 

branden te doen te hebben.

zaterdag 3 April 1915.

Eergisteren avond was de Heer J. Seynaeve, 

handelaar en gemeenteraadslid onzer stad, wat 

laat in den nacht met zijne peerden t’ huis 

gekomen. Joseph was door de wachten naar 
de kommandantur geleid, en daar kon hij maar 

moeilijk doen verstaan waarom hij na politie 

uur nog op straat was, daar de duitschers 

niet wilden begrijpen dat wie met een peerd 

uitgaat, met zijn meester uitgaat.
Heden doet men Jian M. Jos. Seynaeve de 

mare, dat hij slechts 30 Mark moet betalen.

—O—

Personen die zich op den koer van den 

burgemeester, in den voormiddag, bevinden, 

hooren plotseling een groot geluid door afwis

selende stemmen veroorzaakt. Plots zien zij 

de deur opengaan, en vol beleefdheid wurdt 

de heer bestuurder der volksbakkerij uitge

leide gedaan tot buiten.
—O—

Om 1 1/2 ure, komt van al deri “ Abeele „ 

eene lange rij munitie wagens. Wij tellen 

niet min dan dertig zulke wagens, allen door 

zes peerden getrokken. De stoet slaat den 

Boulevard op.
zondag 4 April 1915.

Alleluia! ’t Is Paschen! Helaas! droevige 

Paschen!
Niemand had in het begin van den oorlog 

durven peizen dat de oorlog tot Paschen 

ging aanslepen. En weemoedig zucht het 

volk nu : « 't En zal te naaste jaar te Paschen 

nog niet gedaan zijn! „
—o—

Van vi'oeg in den morgen trekken kanonnen, 

munitie wagens, in overgroot getal voorbij. 

Zij gaan naar Ingelmunster.

—O—

De inwoners der Rousselarestraat kunnen 

hunne eigene oogen niet gelooven. Zooveel 

soldaten hebben zij nog nooit gezien, ’l Schijnt 

dat alle de soldaten van twee drie uren in 

’t ronde naar hier zyn afgezakt. En zonder 

een enkele uitzondering, begeven zich die 

honderden naar de woning van PéVuylsteke. 

“ W at mag er daar gaande zijn? - vragen 

de menschen zich af. Meer nieuwsgierig dan 

andere, steek ik myn hoofd by Pé binnen, 

en wat zie ik ? Pé, zijn vrouw, zyne zoons, 

zijne schoondochters, weten niet waar hun 

hoofd staat, zoo menigvuldig zyn de vragen 

naar gouden ringen.
Al maakt men ten allen kante gouden 

ringen, ’t moet niemand verwonderen dat ze 

allen naar hier komen bestellingen doen. Pé, 

’t is gekend, die onder de slimste vossen onge- 

twyfeld de slimste is, heeft eenen brévét voor 

zijne ringen genomen. Immers op die ringen 

staat te lezen :
“ Weg met de broedermoord! Weg met de 

grenzen! Leve de wereldvrede!»

L)e soldaten weigeren stellig nog andere 

ringen aan te koopen. Zoo wordt, stillekens 

aan, vriend Pé een echte “ kapitalist». W at ̂  

de oorlog al teweeg brengt!

—o—

Maandag 5 April 1915.

Menigmalen heb ik de bemerking hooren 

doen dat de Iseghemnaren bijzonder smaak 

vinden in crème a la glacé. Nauwelijks ben 

ik dezen morgend uit mijn huis gestapt of 

ik ontmoet een karreken met crème a la 

glacé. Dat doet mij oneindig veel genoegen, 

daar ik in verbeelding zie hoeveel Iseghem- 

naren trage, trage, zullen staan lekken !
*

♦ *

Nog iets dat wy in lang niet meer gezien 
hebben, ontmoeten wij sedert een viertal 

dagen : ’t zyn bakkerskarren Daar de bakkers 

maar bloem en meel ontvingen, in zulke 

geringe hoeveelheid, dat zy slechts hunne* 
geburen konden gerieven, hadden zy niet meer 

uit te ryden. Nu dat hun rechtveerdig gegeven 

wordt wat iiun toekomt, kunnen zij opnieuw 

hunne kalanten gerieven.
—o—

In verschillige plaatsen halen de duitschers 

een deel der haver af, welke zij in hunne 

huiszoekingen der verleden week, hadden 

gevonden. Noch ontvangstbewyzen, noch bons, 

worden afgeleverd. — “ ’t Is niet noodig, 

zeggen zij, gij gaat immers geheel in ’t kort 

betaald worden ».
—o—

Om 12 ure hebben de lijkplechtigheden 

plaats van eenen duitschen generaal in 

’t Paters klooster overleden. Een indrukwek

kende stoet uit honderden soldaten bestaande, 

vergezelt het stoffelijk overblijfsel van den 

kryger, tot aan de statie. Roode kruisers en 

ziekenverpleegstersdragen kransen en kroonen.

De kist ligt op eenen kanonwagen en wordt 

door zes peerden voortgetrokken.
—O-

In mijne brievenbus, heeft een onbekende 

een nummer van Vooruit gestoken, dagtee- 

kenende van Zondag 4 April. Aan dit blad 

ontleen ik volgenden artikel.

Iseghem

Open brief aan den Heer Burgemeester,

Mijnheer, < w

Met den dag worden ons de klachten tal

rijker overgemaakt.

Op de brieven U door ons gezonden, kwam 

ons nooit een antwoord toe en onze klachten 

werden in den wind geslagen.

Uwe partijdige handelwijze legdet gij aan 

den dag door in het Stedelijk Hulpcomiteit één 

socialistisch afgevaardigde zitting te laten 

nemen, tegenover 17 katholieken, en gij jaagdet 

hem dan nog in September, na enkele zittingen, 

schandelijk weg, onder voorwendsel dat hij 

naar de hoogere overheid had geschreven.

« Geene politiek meer » zegdet gij in het begin 

van den oorlog. Maar wat is het anders dan 

politiek, het feit dat, van elke maatschappij 

van vooruitzicht, een afgevaardigde toegelaten 

werd, uitgezonderd van onzen zieken bond, 

die nochtans wettelijk erkend was.

« Geen politiek » en onze eenige afgevaar

digde werd buitengegooid, omdat hij te wel 

zijn werk deed, terwijl andere leden van 

’t komiteit als dusdanig behouden bleven, 

alhoewel zij naar Engeland vluchtten, ver 

van alle bekommering.

W ij kunnen niet langer toelaten dat de 

penningen van iedereen, van Engelschen en 

Amerikanen, van katholieken, protestanten, 

vrydenkers enz. naar hier gezonden om alle 

noodlijdenden te ondersteunen, gebruik worden 

om klerikale propaganda te maken, en 

vriendjes te bevoordeeligen, zonder de minste 

kontrool.

Alsof dit alles nog niet genoeg" wam, hj. 

hier nu eene circulaire uitgestrooid, de katho 
lieke werkloozen oproepend zich te laten 

inschrijven. Men doet het dus voorkomen als 

zouden de christenen maar alleen onderstand 

bekomen.

Zoo is het n ie t: de hulp zal komen van 

het Nationaal Hulp-comiteit, en gaat aan alle 

werklieden van alle partyen.

Men keurt het dus niet af dat er politieke 

propaganda wordt gemaakt met geld dat niet 

van de katholieken afkomstig is.

l)at moet ophouden, en zoolang de werk- 

lieden-partij niet behoorlijk in ’t Stedelyk 

Hulpcomiteit wordt toegelaten, hebben wij het 

recht te veronderstellen dat daar konkelfoes 

gepleegd wordt, dat gij schrikt voor recht

vaardige eontrool, en zoo meer.

We verlangen ons recht!

Heer burgemeester, aan U te kiezen of gij 

de burgemeester zijt der katholieke partij 

ofwel van de stad Iseghem.

Namens de Iseghemsche Werklieden-Partij.

H. D.

(Wordt voortgezet).

Gevaarten en Avonturen
Eerste Vervolg — Verboden Ncidruk

Le M iro ir

Het is algemeene regel dat de menschen een 

naam dragen. Waarom ? Ik denk dat het over

bodig is hierover te spreken, te meer iedereen 

is tevreden inet zijn naam of zou ik liegen ! ? 

Ik maak er geen kwaad van dezen keer want 

ik doe het om beterswil. Maar dat er anderen 

zijn die het gansch anders meenen, kwestie 
van naam, dat weel ik ook. Het kan mij weinig 

maken — t. t. z. voor den naam — moest ik 

vrouw zijn en noemde men mij Llisabeth of 

Isabelle en moest men mij als man Fons, Fonske, 

of Alfons noemen. Onverschillig hoe men mij 

bestempelt : dat maakt mij noch koud, noch 

warm! noch oud, noch jong ! noch gelukkig 

noch ongelukkig j noch rijk noch arm ! Ik ben 

toch mensch geboren en ik hoop mensch te 

blijven tot ik sterf, ’t was immers zoo.

De naam is gegeven om een persoon te ken

nen en hem aan te spreken.

In tijd van oorlog is dit soms het geval 

niet geweest en ’t was juist omgekeerd. Mijn 

naam “ Miroir „ werd mij gegeven om mijn 

persoon onkenbaar te maken bij de Duitschers.

Voor wat den naam « Miroir » aangaat daar

voor had ik geen water noodig, noch peter, 

noch meter. Heel stille weg en eenvoudig zonder 

doopvond zei iemand : « gij zijt Miroir en... 

voortaan zult gij Miroir schrijven op uw rap

porten. De ceremonien die dit laatste doopsel 

voorafgingen waren dus zeer kort

Zekeren zondag voormiddag otn 8 ure wordt 

er aan de bel gesnokt. Ik liet de bezoekers 

aanstonds binnen, volgens beleefdheid niet 

meest, daar ik verwittigd was door M. Loontjens, 

met wien ik alleen tehuis was, dat het « Ge

vaarlijke Kerels » waren. Ze móchten niet te 

veel aan de deur gezien worden.

Een van de bezoekers was mij bekend: M. 

Gerard Vandewalle ; de andere heer had ik nog 

nooit gezien en om rechtuit te spreken moet 

ik bekennen dat ik zijn naam heb moeten op

maken uit het gesprek welke wij te samen 

aanknoopten. Eerst hoorde ik meermalen “ Ro

bert „ zeggen en verder sprekende vernam ik 

dat hij familie was van nonkel Abdon. Die 

twee namen aan elkander verbonden en onder

zocht kwam ik tot besluit dat mijn tweede 

bezoeker Kobert Depoorter noemde, ’t Was hij 

bijzonder die ons kwam aanwerven.

Ik aanvaarde seffens mede te doen aan de 

inlichtingsdienst want ik vroeg niets beter.

Maar waar haalde Robert Depoorter van Rum 

beke al die drollige namen uit om zijne agenten 

en medewerkers te bestempelen ? Ik meen dat 

hij te werke ging bij de anderen zooals hij 

deed om « Le Palmier » en “ Le Miroir» hun 

naam te geven. In den hoek der kamer waar 

wij stil onderhandelden, stond eene plant, Robert 

die ze misschien niet genoeg bekeken had, 

vond daarin een palmboom, vandaar “ Le Pal

mier » rap als de wind kreeg ik ook mijn 

patroon De Spiegel (in ’t fransch, voor die 

’t niet weten “ Le Miroir „) die op de schouw 

stond en ik moest onverbiddelijk zoo noemen. 

Er gebeurden toch wel rare toeren binst den 

oorlog.

Om tijd en plaats te sparen moesten de rap

porten van Le Palmier en Miroir op één en 

hetzelfde papier geschreven en van ééne hand 

onderteekend worden, kwestie van ’t gevaar.

Staden, Yper en Wytschaete
Wie van ons is er, ’t zij Belg, Franschman 

of Engelschman, Kanadees of Yankees, Italiaan, 

Neger of Indiaan, welke niet van de boven

staande dorpen en stad gehoord heeft gedurende 

de jaren 1914, -15, -16, -17 en 18?

Wie herinnert zich niet de schrikkelijke 

springing van de Wytschaetebogen, uitgevoerd 

door de Engelsche sappeurs in ’t jaar -16 en 

waarin tot gansche regimenten Duitschers mee

sprongen en er armen en beenen bij verloren ? 

Wie heeft niet gelezen over de wilde uitzinnige 

en verwoestende beschietingen der Duitschers 

op de vermaarde vlaamsehe Hallestad en over 

de heldhaftige verdediging der Engelschen op 

hare vestingen ?

Welke Belgische soldaat die den slag mee

maakte en er gelukkig uitkwam, zal ooit de 

bestormingen der Hoogte van Staden vergeten. 

Was het daar niet dat duizenden onzer dap

peren hun leven gaven voor ’t Land vol moed, 

terwijl ze hoopten op een aanstaande weer

vinden van al wat ze lief hadden in Belgie ?

Oh ! schrikkelijke gedachten !...

Ook bij mij wanneer ik aan de kaart van 

den Etat-major denk der groepen Staden, Yperen 

en Wytschaete.

Ze was gevraagd en moest bezorgd worden. 

Ik wist ze zijn en ze wilden en moesten ze heb

ben, al moest ik ze stelen... En... ’k stool ze 

op het bureel van het duivenslag n. 13 waar 

ik vroeger over schreef... Vervolgt.

Hulde aan M. P. Cardon,
Statieoverste te Iseghem

Ridder der Orde van de Kroon

In stilte had het persooneel der statie van 
Iseghem een klein feestje op touw gezet voor 
Dinsdag laatst 12 Augustus.

’t Was om eene verrassende hulde en blijken 
van erkentelijkheid te brengen aan den 
geaehten Heer statieoverste, ter gelegenheid 
zijner benoeming als Ridder der orde van de 
Kroon. Die hooge onderscheiding viel hem 
van ’s Koningswege te beurt voor de bewezen 
diensten aan het vaderland gedurende de 
duitsche bezetting : M. Cardon nam gedurende 
den oorlog deel aan den inlichtingsdienst der 
verbondene legers. Niet alleen de statiebe 
dienden van Iseghem, maar ook de Heer Pieter 
Bentin met zijne vaderlandsminnende lngel- 

munsternaren — mannen en vrouwen — wareu 
opgekomen om te zamen met nog eenige 
uitgenoodigden den Heer tJardon te vieren

Onder daverend handgeklap der aanwezigen 
en de machtige toonen der Braban^onne bracht 
M. Bentin onzen held die van het feest niets 
wist, binnen M. Vande Zande deed.in naam 
der aanwezige en afwezige spoorwegbedienden 
van Iseghem. eene treffende aanspraak en 
een geschenk, bronzen leeuw met belgisch 
vaandel op marberen voetstuk werd den 
gevierde overhandigd. Aanspraak en geschenk 
ontroerden den Heer Cardon zoo zeer dat het 
hem onmogelyk was eene tegenspraak aan te 
vangen, tranen van geluk en aandoening 
beletten hem te spreken.

Hulde in aller naam werd vervolgens 

gebracht door M. Bentin.

Patriotieke en andere schoone vlaamsehe 
en fransche liedjes wierden gezongen en 
opgevende muziekstukken gespeeld die het 
leest allergezelligst en aangenaam maakten.

Het doet waarlijk deugd te zien dat een 
deel van ’t Volk niettegenstaande de vier 
zware oorlogsjaren nog immer zyn blyuioe- 
dlgeu geest bewaard heelt.

De Ingeimunsternaren hebben er een handje 
van om een beetje deftige leute te maken, 
M. Cardon zal het met ons, lseghemnaars, 
bekennen dat het hart der Ingelinunsternaars 
by jong en oud even jeugdig is.

Het volk van Iseghem neme daar een voor
beeld aan. Of er hertdyk gelachen werd met 
de geestige liedjes van M. Victor Goddeeris, 
met de kluchtige vertellingen van M. Maes 
en de verzetüge sprongen en kronkel rangen 

en ronden van M. Bentin.

Maar lieten of konden de Iseghemuaren er 
zich zoo niet laten hooren in t gezang ze 
zyn U niet minder dankbaar om uwe hulp 
aan de bevryding van ons Vaderland .en ze 
bewonderen U niet minder voor uwe moed

Samen met alle ware Belgen roepen w y : 
Leve M. Cardon, Ridder der orde van de Kroon.

Verslag der Vergadering  
van ’t  Katholiek Vlaamsch Verbond  

te  Iseghem
(Vrouwenafdeeling)

g e h o u d e n  o p  D in s d a g ? )  O o g s t ly l9 , te 6 ure ’s  avonds 

in 't  G  I L D E N H U l S .

Een talryk vrouwelijk publiek bad aan den oproep 

tot de stichting dier vrouwelyke aJdeeling van 't katho

liek Vlaamsch Verbond te lsegliein beantwoord.

Daar er nog vier Iroutjongens moeten verkozen 

worden 0111 deel uit te maken van ’t bestuur der 

mannelijke aideeliug, wei d er eenparig door de zeven 

bestuurleden besloten dat bet best ware de samen 

stelling van het bepaald bureel te verdagen tot na de 

volledige demobilisatie der Iroutjongens. Eenstemmig 

weru ook aangenomen dat de li. I ’. Sebastiaan de 

vergaderingen tot dan zou leiden met als waarnemend 

schrijver de Heer Joseph Yandekerckhove, ouderwyzer.

Daarop werd de Vergadering ingezet, en voor de 

opgekomen vrouwen en juliers voerde de E. f . Se

bastiaan ’l woord.

Ik  beet U, achtbare vergadering, zei de eerwaarde 

spreker, welkom, omdat Ge beantwoord hebt aan 

onzen oproep. Ge hebt door Uw opkomen getoond dat 

Ge verstaat dat ook onder de vrouwen van slad .ie 

Vlaamsehe geest dient verspreid. Helaas! zwaai, 

moeilijk is die taak voor U, want Uw vlaamsehe ziel 

werd tijdens uw  opvoeding vei moord. Ge zyt niet 

wat Ge zoudet moeten zyn : de steun in de opvoeding 

der kinderen, want ’t schoone moet uit de vrouw 

komen : zy is ’t voelend element, maar... wat moet 

er geworden wanneer ze niet meer vlaamsch deukt 't 

We hebben het voor, den moord op uw vlaamsch 

karakter door sommige peusionnaten begaan weer 

goed te maken ; we willen weer levend maken wat 

in de kiem verwurgd werd. W ant broodnoodig is 

het, omdat uw  invloed niet enkel reikt tot deu huis- 

kring ; een ruimere rol is u voorbehouden. Uw in 

vloed is zoo groot, omdat ge niet enkel t godsdienstig 

gevoel maar ook dat der kieschheid, der vlaamsehe 

kieschlieid hebt in te planten.

Men verwijt ons “ dat ons volk onbeschaatd is „ 

maar de groote schuld ligt bij de vrouw die geen 

vlaamsch-voelende ziel meer heeït en de lieide tol de 

taal bygevolg niet meer gevoelt. Men beweert dai 

onze taal lomp is om aan te hooren, maar t is in 

de taal zeil iiiot dat de knoop lig t: ’tis de mond 

welke er niet toe geschikt is om ze sierlijk, mooi 

uit te galmen.

Zoo weinig zijn er die vlaamsch voelen, maar juist 

tot daar moeten we komen dai de massa haar stam 

getrouw is. Mooi vlaamsch hoeven we te leeren 

spreken ; vr.y en vrank moeten wij onze moedertaal 

van de lippen rollen en uit U dan zullen jongens, 

kinderen groeien die elders niet zullen halen wat ze 

zelis niet begrypen. En kwamen we eenmaal zoover, 

dan ware de Vlaamsehe beweging nutteloos.

Dat we zonder iransch over de baan niet geraken 

is zonneklaar ; daarom ook zyn we niet tegen ’t Iransch 

al zyn we voor ’t vlaamsch. Maar om uw  kind op



te voeden is eigen schoonheid rijk genoeg voorhan

den in uw taal. Wïstet ge hoe oulterekenbaar groot 

,1 kwaad is dat in dit opzicht door de pensionaten 

gesticht wordt. Vraag eens aan de groote meerder

heid die op de pensionnaten gelagen hebben wat ze 
al weten van vlaamsche letterkunde ? 0  ! ’t is er zoo 

ertermelijk mee gesteld ; zoo weinigen kennen ze er 

van maar hebben er integendeel vijandschap voor.

; Vergelijk maar eens onze vrouwen met die uit 

Holland. Hoort die eens aan wanneer zij a a n ’t praten 

zp. Ze redenenen logisch omdat ze logisch zijn 

opgegroeid.

Ili vraag het U, hoevelen zijn er onder de vrouwen 

die Iransche letterkunde degelijk kennen ? Hoeveel 

weten ze ai van de beteekenis der wetenschappelijke 

termen, hun ingepompt tijdens de lessen in de natuur 

lijke wetenschappen, in de Iransche taal gegeven, 

‘ natuurlijk „. Is het niet doodjammer van die verlo- 

rcu talrijke studiejaren ? ls het geen onzin iets te 

[moeien leereu wat men nooit begrijpen zal en wat 

: logt hans zoo eenvoudig ware in de moedertaal V

Neen, onze vlaamsche vrouwen weten niet. wat 

«iaamsche heuschheid is, wat vlaamsch beleefd zijn 

b dat werd hun aangeleerd... enkel heelt men inge- 

[Kiiapt. Üe leidende standen voornamelijk zijn onbe

kwaam uit zich te laten vloeien wat aan de lagere 

behoorde medegedeeld, en uogthans de mensch, het 

'maatschappelijk wezen lm uitmuntendheid is er niet, 

om in een soort kasje te leven.

[ Vlaamsche dames en juffrouwen I Leert deuken als 

vlaamsche vrouwen ! Bigit niet onverschillig maar 

[koestert lieide voor het zoo rijk voorhanden schóone 

Jat iu onzen aard gelegen is... en eens zal de vlaam 

selie beweging door U, zooals ’t moet, zegepralen. 

Wanneer ge zoo voelt en deukt, dan alleeu hebt ge 

eeu ideaal en juist daartoe is ’tdat ’t Katholiek Vlaamsch 

Verbond U wil brengen.

Ge hoeft maatschappelyken invloed uit te oefenen... 

imaai spijtig werd ge er tijdens uw  opvoeding niet toe 

voorbereid. Opeens verscheen t ge in  ’t leven, onschul

dig eu dat wat prachtig, ja, maar niet bestand in uw 

schoonheid.

| U bestand maken tegen het verbasterende, daartoe 

is tiet dat we u willen brengen !

I Wilt (ie me" met ons'!!
[ Sluit U dan aan bij ’t Katholiek Vlaamsch Verbond 

1 met fiu uw  naam te laten opschrijven.

De 'overtuigende rede van den eerwaarden Pater 

[ werd met geestdriftig, en instemmend handgeklap 

begroet. Alle aanwezigen lieten zich als lid opschrij

ven en er werd overgegaan tot de verkiezing. Er 

werd besloten slechts vijl vrouwelijke bestuurleden 

le verkiezen om, naarmate de actie uitgebreider wordt 

[ er nieuwe elementen te kunnen bij voegen. Werden 

herkozen e i met geestdrift toegejuicht, de vyf in 

alfabetisch** orde hiernavolgende leden : Juffrouwen 

| Judith Devos, Felicie Depoorter, Gabriella Ghysbrecht 

i onderwijzeres, Germana Lafaut en Maria Vauhaverbike. 

J Voor de eerstkomende vrouwelijke vergadering 

welke zal publiek aangekondigd worden, zal ervoor 

i gezorgd worden dat eeu befaamde vlaamsche spreek - 

i ster optrede.

I Op Maandag 18 November te 7 ure in ’t Gildenhuis, 

> algemeene vergadering zoowel voor de vrouw'en als 

voor de mannen.

Alwie begeert lid te Wurdeu, ’tzy voor de vrouwe

lijke of de mannelijke afdeeling, weze tegenwoordig. 

Spreker zal het hebben over: Albrecht Rodenbach. 

Het weze eeu bereiding voor de triomfdag' van 14 

September te Rousselare.

Leule-Peiiniüg
minste gift 

10 cent. per regel

Omdat Engelbert F. de kasbons zou intrekken te 
Peurs 0.20

Omdat Hervé eindelijk eenen nieuwen hoed heeft 0.10

Omdal Engelbert F. geern een reisje doet 0.10

Omdat Clara de knechtjes bemint 0.10

Omdat Charles nog altijd zijn zichter draagt 0.10

Omdat Isabelle zondag zou kunnen naar de cinema 
gaan 0.20

Omdat André en Michel een hebben gaan stekken 
achter 't vormsel 0.20

Omdat Gerarda naar Alberic niet meer zou horken 0.20

Omdat Eugeen S zóóveel op Ang. niet zou denken 0.20

Omdat Eugeen S zoo goed met Ang. op de markt 
kan dansen 0.20

Omdat Camiel nog immer geduld heeft 0.20

Omdat 0 ook slachter geworden is 0.10

Omdat hij zijn vleesch verkoopt aan 4,50 fr. 0.10

Omdat G. liever in ’t water zwemt dan in ’t goud 0.20

Omdat Isabelle gaat trouwen met Hoger 0.20

Omdat lange Gusten hem 20 km. achteruit getrokken 
heelt aan ‘t kasteel 0.20

Omdat Madelon zoo goed de zak weet zijn 0.20

Omdat de kleinen, zoo schoon dikke Bertha gekust 
heeft onder 'nen pa... ra... plu... 0.20

0m4at Henri zal het gouden lint krijgen voor de 
duiven van Ardoye per auto af le halen 0.20

Attention, Opgelet I vraagt het geheim programma 
van het vlaamsch verbond verkrijgbaar bij de aktivls- 
ten van Holland ofwel In Berlin 0.30

Met wiens kapitaal is de Standaard of het Vaderland 
opgeholpen 0.20

Vratgt het in Berlin 0.10
Omdat Magritje met Sootje vrijdt en dat Sootje het

i het nî t weet 0,20

Omdat Magrit moet savatten doen maken om achter 
, Sootje te gaan 0.20

Omdat Germaine en Elisa zoo geern in velo rijden 0.20 

Omdat Henri op een naaste maal den naam zoude 

erbij voegen 0.25
En dat Leon niet meer mag vertellen als hel geen 

waar is 0.25
Omdat Victor zoo goed kan blazen in den cinema Lux 0.20 

Omdat irma zoo geern de Zoeklicht ziet 0.20

De meisjes verlangen tot dat Camiei naar Iseghem 

komt 0.20

Hij zal komen te kermis 0-10

ja hij komt als hij geld genoeg heeft 0.20

Heelt hij nog zijne pulle 0.10

Omdat hij zou komen voor eene kruk op de spade 
te steken 0.20

De deur kan niet meer toe hij moet ze komen afzagen 0 20 

Omdat Marie hem weer zou beminnen 0.10
Omdat hij een half frankske zoude medebrengen 

voor Marie 0.20

Omdat Constant zijn geld niet zou verteeren voor 
aleer nij voort komt 0.20

Hélèntje verlangt hem te.zien 0.20
i

Omdat Gabrielle al 4 weken kennis heeft met Alfons 
en noch geen kus gehad heeft 0.20

Omdat Fons zondag heeft moeien naar de velokoers 
gaan van Gabrielle 0.20

Omdat Gabrielle het zelve zegt 0.10

Omdat Marguerite zou moeten een man vragen in 
de gazette 0.20

Omdat Julia het zelve gezegd heeft 0.10

Voor den terugvinder van eenen verloren pince-nez 0.10 

Omdat M en en A hunne noodigheden in Nathalie’s 
waschhuis niet meer zouden willen doen 0.20

Omdat zekere Jonkhede zoo goed in hun hemde 
kunnen smooren 0.20

Omdat Madeleine van den Abeele zoo geerne eenen 
steeman ziet. 0.20

Omdat Madeleine ons naar de kermis vraagl 0.20

Omdat de schrijver van kolossalen bijval slecht in
gelicht geweest is 0.20

Omdat Odiel niet meer zou liegen 0.20

Omdat Marie zaterdag haar houten talon verloren 
heeft al vrijen met Bruno 0.25

Omdat Stinus zoo goed en schoon kan schrijven 0.20

Dt portc manteau, het service, de schouwgarnltuur... 
en den Imperméable hangt er ook aan 0.25

Wal moet hij nu doen?? Nieuw koopen?? Want 
als zijn coinmerce draait trouwt hij in Juni 0.25

Hij ging zoo geerne naar Kortrijk 0.10

Maar omdat hij nu weer vrijt met Martha zou hij niet 
meer willen gaan 0 25

Oindal Madeleine van aan den Abeele eenen nieu
wen tabaail heeft 0.20

Omdal onze politie voorl zou mogen kalfvleesch eten 0.20 

Maar wanneer zullen zij dat kalf betalen dat zij bijna 
een jaar opgeëten hebben ? 0.20

Omdat Valère zoo geern Clementine ziet 0.20

Omdat het wel is van Robert 0.20

Om den foxtrot! te leeren dansen 0.20

Omdat Pieter er zulken deugd van had 0.20

Omdat Franske zoo goed kon piepeien in de Scala 
met Madeleine 0 20

Omdat Leon, Maurlce en Gerard in het vervolg 
Adolfs laatste taarten zouden opeten 0.20

Omdat Framjois zulk een goede ploegbaas is . 0.25

En omdat hij er 7 kan mede doen voor niets te doen 0.25

Omdat Leon D. zoo fier is met Bertha D. langs den 
Nederweg 0.25

Omdat Madeleine zoo triestig is op den bakker 0.20
Waarom heeft zij niet gewacht achter den soldaat josef 0.20 

Omdat Valère nu verdwenen is 0.10

Omdat Robertine nu algelijk Jefke de soldaat weder 
gevonden heeft gaat zij trouwen 0.25

Omdat Palmère eenen tweeling zou willen hebben 0 20

Omdat Maria geen meter zou willen zijn met Michel 0.20

Omdal Maria meter zou willen zijn met Jean 0.20

Omdat Godelieve wil kennis maken met Abdon of 
met Cyrielke 0.20

Omdat Maria B. liever landverdedigers ziet en schrik 
heeft van deserteurs 0.20

Omdat Jules, Julia van Fietjes niet meer wilt 0.20

Omdat August al den cinema rondgaat 0.10

Omdal Bouten eenen trein gekocht heeft 0.10

Omdat Florent geerne zou hebben dat Georges trouwt 0.20

Omdat Florent eenen blauwen afgeloopen heeft als 
hij zegde dal Marie naar de pastoor was geweest 0.25

Omdat Tippe zoo geerne op den billard speelt met
25 vooren op 30 0.20

Omdat Tippe zoo kontent was dat hij Henri ge
klopt heeft . 0.20

Omdat Henri geerne op den hoek zit om Julia te zien 0 20

Omdat Ivonne gezeid heeft ik zou eenen man willen 
die eenen automobiel heeft 0.25

Omdat Georges dronke is als hij Iwee demi’s stout 
gedronken heeft 0.25

Omdat hij, in Beverloo gekomen zoo goed heeft 
leeren “ kunnen rieken » alhoewel verre van daar 0.25

Omdat Valère toch met mijn twee dagen “ cornée „ 
niet heeft kunnen lachen 0.20

Omdat ’t sermoen van “ Krabbeldamigadski „ veel 
goede gevolgen zou hebben !"....? 0.20

Omdat er een komiteit zou gesticht worden, om in 
Beverloo de gescheurde broeks te vermaken. 0.20

Omdat ik antwoord zou krijgen op mijne vraag: zijt 
gij allen gepasseerd te Brugge? 0.20

Omdat Camiel zijn boerinnetje zou terug krijgen 0.10

Camlel een kus van Mademolselle Césarlc 0.20

Omdat Angèle en Remi in 't korte zouden trouwen 0.20

Au pays Wallon! hein!... 0.10

Omdat Sifke en Cie zoovele leute hadden 0.10

Eugeen, hoe meer ik u bezie, hoe schooner gij zijt 0.20

500 fr. reparatie aan den hamer.... van 5 kgr. 0.25

Opdat Clara beter op hare woorden lette (geschrift) 0.20

N. B. — Deze welke hunne Leutepennlng niet overgenomen 
is kunnen het bedrag terug halen. Zij werden niet opgenomen 
daar ze te kwetsend waren.

E M E L G H E M .  — Aan onze Oud-Soldaten. 

Overal zijn of worden Soldaten-bonden op

gericht voor doel hebbend door eensgezinde 

samenweiking de rechten, belangen en voordeelen 

te verdedigen en te bewerkstellen der oud- 

soldaten, gedemobiliseerden, krijgsgevangenen, 

geïnterneerden en verminkten. Zulk een bond 

dient hier ook ingericht te worden maar daartoe 

is aller bijtreding en medewerking noodig. 

Eendracht alleen maakt macht!

Daarom op 24 Oogst aanstaande wordt in 

het lokaal na de 8 ure mis eene Stichtings- 

Vergadering gehouden. Alle Oud-Soldaten 

worden er verwacht. Niemand bhjve afwezig! 

’t geldt immers het belang van allen en iedereen !

- SPORT -
—  D U I V E N  —

Zondag aanstaande 17 Oogst, prijsvlucht uit 

RUMES bij Em. Vermeersch.
*

* #

Goede belooning aan deze die kan terug 
aan Th. Dewiele, Meenenstraat, Iseghem, een 
der volgende jonge duiven met metalen ring:
F. C. BELGE-19-8943, 8944, 8945, 8946, 8948.

f.**

ISEGHEM. — Uitslag der Prijsvlucht uit St Ghislain van
zondag 3 Augusti met 51 prijsduiven.

1 Dewiele Emelghem 129 Vermeersch Iseghem 21

Schacht Iseghem 32 Decoene „ 11

Verscheure Emelghem 63 n n 8

Verhaeghe Iseghem 63 D’Hondt Lendelede 2

n » 37 Grymonprez Iseghem 2

Decoene Iseghem 46 Kimpe 2

Ameye Emelghem 12 Dekeirschieter

St Ghislain van Zondag 10 Augusti bij J. Verhaeghe met

95 jonge prijsduiven.
1 Vermeersch Iseghem 40 Dortant Iseghem 4

Heldenbergh Jean „ 14 Demeurisse » 3

Maes (Abeele) „ 20 Kimpe » 6

Bombeke Lendelede 13 » » 4

Delmllu A. Iseghem 13 Demeurisse » 3

Maes (Abeele) „ 23 20 Duhutlu A. Iseghem 3

Vermeersch F. „ 13 Windels » 2

Heldenbergh 113 Demeurisse » 2

Deleu Jules » 13 Dortant » 2

10 Dortant » 5 Azou Emelghem 2

Seynaeve Lendelede 67 Vercoutere Ouckene

Windels Iseghem 57 Vermeersch Iseghem 21

Quagebeur » 12 Vandenberghe 3

Windeh Emelghem 7 Decoene 40

Oude Duiven

Billauw Iseghem 23 Dewiele Emelghem 6

Vermeersch ■> n Windels Iseghem 60

Deblauwe 8 Bourgeois „ 8

Vermeersch » 13 » » 18

Heldenbergh „ 118 Dortant 3

Joseph Emiel Iseghem 22 Vermeersch Iseghem 17

Seynaeve Lendelede 102 Vandenberghe » 12

Kerckhof Iseghem 11 Decoene „ 105

Burgerstand van Iseghem .
Geboorten :

Gabrjfl Boone z.v, Lia Eoone. Alice Maria Vandeputte 

d.v. Cyiflle en Maria Labeeuw. — Julien Lodewijk z.v. Elisa 

Lodewijk André joseph Kerckhof z.v. Henri en Emma 

QuagebeuJ—Elisa Madeleine Pattyn d,v. Hector en Adolphine 

Vande Kerckhove — Marie Magdalena Vandeghinste d.v. 

Jules en Maria Maria Verbeke.

Overlijdens :

Charles Louis Vanthournout, schoenmaker 55 jaar, echtg.v. 

Celina Callens — Henri Bulckaert, landwerker 69 jaar z.y. 

Fiederik en Rosalia Debrabandere — Maurlce Mulier 6 jaar, 

z.v. Cyrrile en Eugenie Porte Maria Anna Ostyn huishoud.

26 jaar, echtg.v. Alidor Verledens — Gabriel Boone 3 dagen 

z.v. Lia Boone — Marcel D’hondl 7 weken z.v. Joseph en 

Suzanne Vanbecelaere Juliaan D'eere, Haarkapper, 37 jaar, 

echtg.v. ldonia Loncke

Huwelijken :

Fran^ois Baes, borstelmaker, 29 jaar met Adrienne Vanha- 

verbeke, boltinstekster 25 jaar—Adelson Ghijs, statiebediende 

29 jaar met Amella D'hondt, bijzondere, 25 jaar — Remi 

Huysman, schoenmaker, 28 jaar met Blanche Gryspeert* 

naaister, 30 jaar — René Tuyttens, timmerman 28 jaar met 

Jeanne Sarre, Boltienestekster 24 jaar — Odile De Forche, 

schoenmaker, 31 jaar — met Octavie Tuyttens, naaister, 31 

|aar — Godfroid Verbrugge, loodgieter, 30 jaar met Margue- 

rlte Hochepied, zonder beroep 33 jaar. Allen van Iseghem.

Voorstel tot ineensmelting der Bank van 

ROUSSELARE-TH1ELT 

met de BANK VAN KORTRIJK 

BEIDE AGENTSCHAPPEN VAN DESOC1ÉTÉ 

GÉNÉRALE DE BELGIQUE

Bank van ROUSSELARE-TH1ELT

Naainlooze Maatschappij ROUSSELARE

De Beheerraad heeft de eer de aandeelhouders 
tut eene buitengewone Algemeene Vergadering 
samen te roepen die zal gehouden worden op
28 Octgst aanslaande te 9 1/2 ure in de Société 
Générale de Belgique, te Brussel, Warandeberg 3.

DAGORDE

1 . _  Voorbarige ontbinding der Maatschappij.

2. — Benoeming der vereffenaars, bepaling 
hunner hoedanigheden, namentlijk de machtver- 
leening om aan de BANK VAN KORl RIJK het 
batig goedvinden der « Maatschappij » over 
te maken.

3. — Ontlasting aan de Beheerders en Toe
zieners.

Om aan deze vergadering deel te nemen, 
moeten de aandeelhouders zich voegen naar de 
gebruikelijke pleegvormen door de standregels 
voorgeschreven (art. 19)

BANK VAN ROUSSELARE-THIELT
De sekretaris, De Voorzitter,

A. DEPOORTER G. COOREMAN.

C I N E M A  L U X E
ZAAL GRETRYKRING

Statiestraat 9, ISEGHEM.

G R O O T E  O E R T O O N I N G E N
VRIJDAG 15 AUGUSTI om 7 URE

O N D E R A A R D S C H E  S TAD
Drama in 3 deelen - 1000 meters - Zie Uitleg

AVONTUREN VAN KITTY COBB - 3d. tOOOin. 

MEISJES IN DE PROVOOST - kom.2d. 1 lOOm. 

DE LAKSCHOENEN VAN MAXI - kom. 200 m.

Uitleg van ONDERAARDSCHE STAD
« De Onafscheidelijken » heeft men Lord Lister en 

zijn vriend Charles Brand in de Astorclub genoemd, 
want nimmer ziet men den eeu zonder den ander.

Ook lieden bevinden zij zich weder daar om er eenige 
uren door te brengen en ontvangt de Lord bij het 
betalen een dollarbiljet terug, dat bil met verwon
dering bekijkt. Vreemde teekeus op het biljet wekken 
zijn verbazing op. Geen twijfel, is mogelijk, het is 
Morseschrift. De verklaring is spoedig gevonden en 
wekt de belangstelling op van allen. Zij luidt als volgt:

“ Ik  en vele anderen zijn de gevangenen van. eene 
Chineesche bende bij Cossa. Zendt Hulp!  »

Onmiddelijk laat de Lord zich een landkaait brengen 
en stelt vast dat Cossa in de nabijheid van Sacramento 
ligt in de Staat Californië. Direct verklaart de edel
moedige Lord zich bereid te gaan helpen en ook 
Brand aarzelt geen oogenblik zijn vriend te verge
zellen. Weinige dagen later zijn de toebereidselen 
gemaakt en liet gezelschap vertrekt onder het voor
wendsel van een jacht.

Dicht by Cossa houdt op een prachtig buitenhuis de 
Chineesche koopman Cho W ang Foo, die zich door zijn 
slimheid eeu groot vermogen heeit weten te verwer
ven, verblijf. Hij leeft zeer terruggetrokken in gezel
schap van een jong meisje, eene wees, van Europeesche 
afkomst, als kind door hem aangenomen.

Hij is onaangenaam verrast als hij op zekeren morgen 
een brief ontvangt, waarby Lord Lister en zijn vriend 
Charles Brand voor eenige dagen zijne gastvrijheid in 
roepen. Hattie, zyu aangenomen dochter, is echter 
uitermate verheugd over de verwachte gasten, en 
goedschiks, kwaadschiks, ontvangt hij beiden.

Reeds bij de eerste ontmoeting voelen Hattie en 
Brand zich ^buitengewoon tot elkaar aangetrokken

en spoedig, op een feest van Cho Wang Foo, verkla
ren zij elkaar hun liefde. Dit blijft niet voor den 
koopman verborgen en by neemt liet meisje ernstig 
onder handen. Voor de eerste maal echter trotseert 
zij hem eu de Chinees besluit, nu woorden niet helpen, 
tot daden zijn toevlucht te nemen.

In de nabijheid van zijn landhuis heeft Cho W ang 
Foo jaren geleden een goudader ontdekt, welke de 
bron van zyn rijkdom is geworden. Met beliuip vau 
eenige vrienden exploiteerde hij deze goudmijn en daar 
in de schoot der aarde hebben de Chineezen een gebeele 
onderaardsche stad aangelegd, waarin zich zelf een 
tempel en een theehuis bevinden. Cho W ang Foo weet 
zijn geheim goed te bewaren. De arbeiders die de aarde 
baar rijkdom ontnemen, zijn zyu slaven en gevan
genen die hij op geweldige wijze in zijn macht ge
kregen heeft, eri zwaar te lijden hebbeu onder de 
ruwheid der Chineesche opzichters.

Zi)u handlanger iu deze onderaardsche stad, wordt 
door hem opgedragen, lirand uit den weg te runnen.

Oen volgenden nacht begiud Lord Lister reeds met 
zyn nasporingeii. Van hoofd tot voeteu iu zwart trico 
«ekleed, een zwarte kap over het hoofd sluipt hy 
onhoorbaar door de gangen. Zoo brengt hij ook de 
werkkamer vau den heer des huizes eeu bezoek eu 
hy is er getuige van boe de Chinees in gezelschap 
van een bediende door een geheime deur het huis 
verlaat. Nieuwsgierig volgt bij. Ken bocht... en dan 
houden de Chineezen halt voor een gesloten hek, 
hetwelk zy openen, doorgaan, en weder achter zich 
sluiten, zoodat de Lord met kan volgen.

Hattie is bevreesd geworden voor de ureigende uit
drukking op bet gelaat van den Chiuees by hun 
laatste onderhoud en waarschuwt de beide vrienden 
op bedekte wijze. Zy sluipt daarom ’s nachts naar 
bet venster van huu kamer eu werpt eeu brietje 
naar binnen, waarop slechts geschreven : “ Pas op, 
gy zyt door gevaren omringd. „

Eu juist op dit oogenblik beraadslaagt Cho W ang 
Foo met zyn vrienden over het lot der vrieudeu.

Uen volgenden morgen maakt Miss Hattie met de 
vrienden een rit te paard. Nauwelijks hebbeu zy zich 
<jp weg begeven oi de Chinees telefoneert zijn hand
langers, hun plicht te doen.

Um eeu staaltje vau rijkunst te geven, is Brand 
eeu weinig vooruitgereden. Langzaam volgen Hatty 

en de Lord en zijn niet weinig geschrokken als zij 
plotseling Brand’s paard voor zich zien, terwijl de 
ruiter spoorloos verdwenen is. Alle onderzoek is 
vruchteloos.

Lord Lister begrijpt nu het dubbele spel van den 
Chinees en na rijp overleg w ijdt Hattie in het geheim 
in. Ook zy verkeert niet langer in twijfel, dat Cho 
Wang Foo de baud heeft in de verdwijning van 
Brand.

Den volgenden nacht toont de Lord haar bet yzeren 
hek, waarvan de sleutel ontbreekt en zy neemt aan, 
hem die te bezorgen, daar zy weet waar de Chinees 
deze bewaart.

Maar ook de Lord verdwijnt op dezelfde plaats 
waar zijn vriend verdween en Miss Hattie vindt 
alleen nog de pet die hij droeg. L)e Chineezen hebben 
den Lord evenals Brand laten vangen door een reus- 
aclitige menschap, die zich in de takken der,boomeu 
schuilhield.

Hattie zal hen echter helpen en als ’s avonds baar 
aangenomen vader in diepen sluimer verzonken is, 
maakt zij zich meester van den sleutel van het hek 
en dw ingt de vertrouwde bediende van den Chiuees 
haar den weg- te wijzen naar de onderaardsche stad. 
Hier bevindt zij zich plotseling tegenover de reusach- 
tigeu aap, maar door een welgericht schot velt zij 
het beest neder. De knal wekt in de gangen echter 
een duizendvoudige echo op en het hoofd der bende 
telefoneert Cho Wang Foo terstond dat hun geheim 
verraden is.

Hattie, ofschoon door de Chineezen achtervolgd, 
vlucht en roept eeu in de nabij heid kampeerend leger - 
afdeeling ter hulp. Onnoodig te zeggen dat de bevrij
ders door de gevangenen met luid gejubel ontvangen 
worden.

Door een andere geheime weg komt Cho W ang Foo 
in de onderaardsche stad, maar hij ziet, dat hy te laat 
is, alles is voor hem verloren. Maar voordat, zal hy 
zich wreken, al moest hij ook zelf daarby te gronde 
gaan.

Een vreeselijk gerommel stijgt op uit de diepte, een 
knal, die duizendvoudig door de rotsen weerkaatst 
wordt. Maar zy houden stand, alleen de tempel is 
ingestort en heeft onder zyn puinhoopeu den boos
doener begraven.

Overgelukkig sluit Brand zyne geliefde Hatti nu in 
de armen, terwijl de gevangenen lachend en jubelend 
voorwaarts dringen, het licht en de vrijheid tege
moet.

ZONDAG 17 en MAANDAG 18 AUGUSTI
telkens om 7 ure ’s avonds

DAGVERTOONING ZONDAG OM 2 URE
in deze Vertooning wordt het programma volledig afgerold.

ALGEMEEN PROGRAMMA : 

CHARLEY CHAPPELIN 

of de Jacht op de Millioenen
Komiek in 6 deelen - 1700 meters

HET KASTEEL TAMARA
Drama in 3 deelen — 1100 meters

DE VLOEK VAN HET GOUDEN LAND
2 .deelen - 600 meters

P r ijzen  d e r  P l a a t s e n  :

Dagvertooning : 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1 fr. 

Avondvertooning : 0,50 - 1 - 1,50 - 2 fr.

De Kaarten zijn den dag der Vertooning op voorhand 
Ie verkrijgen bij Robert Huysentruyl, Nieuwstraal 17

"c i n e m a  s c a l a
Vanden Bogaerdelaan I ,  ISEGHEM.

Zaterdag 16 Zondag 17 en Maandag 18 Oogst
telkens ten 7 ure ’s avonds

PROGRAMMA :

ONSCHULD BEWEZEN - drama in 3 deelen 

COW BOY - drama in 1 deel 

BEGEERTE VOOR EEN KUS 

TOTO EN DE NAALD - komiek

10 MINUTEN RUSTPOOS

GEDACHTENIS VAN DEN DUIVEL
Roerend drama in 5 deelen

DE EZEL EN DE OORLOG - Oorlogsfilm 

PONEY ZAL DE HUUR BETALEN - komiek, 

Prijzen der Plaatsen :

0 ,6 0  fr. - 1 ,25 fr. - 2 ,0 0  fr.

Kaarten zijn den dag der Vertooningen op voorhand te 

bekomen in de “ SCALA „ Vanden Bogaerdelaan 1.



TE KOOP 
Twee Woonhuizen gelegen in de Mandel- 

straat Nr 2 en 4  bi] de Paterskerk Iseghem, 
waaronder een onmiddelijk ten dienste 
van den kooper.

Voor alle inlichtingen wende men 
zich ten bureele van het blad.

Openbare Verkooping van

BESTE ZA A ILA N DEN
te EMELGHEM

gelegèn langs de Baronstraat en Zottinestraat

De Notaris VAN DE M O O R T E L E  v e r lo 

vende te Iseghem, zal op de hierna g«?stetde 

zitdagen open baarlijk te koop aanbieden :

GEMEENTE EMELGHEM
1 Land groot 28 a. 90 cent. sectie A deel van n. 772.
2 Land » 28 a. 80 cent. » » deel van n. 772.
3 Land » 28 a. 70 csnt » » deel van n. 772.
4 Land » 28 a. 10 cent. » » deel van n. 772.
5 Land » 32 a. 60 cent. » » deel van n. 772.
6 Land » 16 a. 50 cent. » » deel van n. 199.
7 Land » 16 a. 50 cent. » » deel van n. 199.
8 Land » 10 a. 50 cent. » » deel van n. 201.
9 Land » 10 a. 80 cent. » » deel van n. 201.

1/2 %  Instelpenning — Recht van samenvoeging. 

ZITDAGEN : Overslag Donderdag 21 Augusti 1U19. 

Telkens om 3 ure, ’s namiddags in het H of van
Commtrce, bft Km. VKRMAETK Kmelghem-Dani.

Openbare Verkooping van 

Een Schoon Burgershuis 
m et aanpalende w oning

gelegen te EMELGHEM langs de 
kalsijde van Iseghem naar Emelghem

De Notaris VAN DE M O O R T E L E  verblij

vende te Iseghem, zal op de hierna gestelde 

zitdagen openbaarlijk te koop aanbieden : 
KOOP EEN. — Een schoon burgershuis met aan- 

hoorigheden. land en hof, groot 11 a. 23 c. gekend ten 
kadaster sectie A n. 147 i 2, en deel van 147 h 2, palende 
noord Lapauw-Quagebeur Frederic en kinders, Oost 
koop twee, zuid de kalsijde van Iseghem en west 
Depoorter Julia en Louise.

Koop een is verpacht aan Maurice Vandeghinste tot
1 Oktober 1919 mits 265 ir. ’s jaars.

KOOP TWEE. — Een aanpalende woonhuis met 
aanhoorigheden, land en hol, groot 11 aren 14 cent. 
gekend ten kadaster Sektie A. n. 147 t. en deel van 
147 t en deel van 147 h 2, palende noord Lapauw-Qua- 
gebeur Fred. en kinders, oost Louis en Maria Terriere, 
Billiet Odiel en Jules Str'agier-Billiet, zuid de kalsijde 
van Iseghem en west koop een.

Koop tw ie  is verpacht aan Ch. Dejaegher mits 10 tr. 

te maande.
1/2 %  Instelpenning te winnen.

ZITDAGEN : Instel Maandag 18 Augusti 1919. 
Overslag » 1 September.

Telkens om 4 ure stipt ’s namiddags ter herberg 
Het Gemeentehuis, b(j Alh. TANGHE, Emelghem plaats.

OPENBARE VERKOOPING VAN

Twee Schoone Woonhuizen
waaronder de herberg

«J A N  BREYD EL  » —  ( Tramstatie•) 
gelegen op EM ELGHEM -(Dam )

De Notaris Vande Moortele, verblijvende 
te Iseghem, zal openbaarlijk verkoopen de vol
gende goederen:

Gemeente EMELGHEM 

Eerste Koop ■

Een woonhuis dienende voor herberg genaamd 
Jan Breydel, gekend ten kadaster sectie A n' 
102d, met 1 are 59 centiaren erve, palende 
noord M. Jules Stragier, oost M. M. Venet, zuid 
volgende koop en west de kalsijde van Iseghem 
naar Ardoye. Gebruikt door de W e Gustaf Buyse 
aan 400 fr. ’s jaars boven de lasten tot 15 Mei 1920. 

Tweede Koop :

Een woonhuis gekend ten kaddster Sectie A 
nr 102E mét 1 are 15 centiaren erve, palende 
noord voorgaande koop, oost M. M. Venet, zuid 
M. M. Maes en West de kalsijde van Iseghem 
naar Ardoye. Gebruikt door de W e Jules Van- 
derhelst aan 250 fr. ’s jaars boven de lasten 

tot 1 Maart 1921.

Recht van samenvoeging. — 1/2 %  instelpenning.
ZITDAGEN :

INSTEL : Donderdag 4 September 1919; 
OVERSLAG : Donderdag 18 September 1919 ; 

telkens om 3 ure namiddag in de te verkoo
pen herberg Jan Breydel te Emelghem.

Studie van den Notaris AMËYE Rousselare.

OPENBARE VERKOOPING VAN

1 WOONHUIZEN en ZAAILANDEN te Rous

selare, Ardoyesteenweg n. 52 en 72, en aan 

de Tassche, woonhuizen en zaailanden, ge

bruikt door W'Lanssens, Lattrez, Stove, enz.

2. Eene goede HOFSTEDE te Ardoye, aan 

de Roode Poorthoek, 5 Ha 66 a 03 ca, in pacht 

door H. Vanlerberghe 1000 fr. ’s jaars tot 30 

Sept. 1921, en eene TWEEWOONST met land

3 Eene goede HOFSTEDE te Emelghem, 

wijk Vijfwegen en te Caehtem, 6 Ha 30 a 00 ca 

in pacht door J. Bonte-Saelen 900 fr. ’s jaars 

tot 30 Sept. 1922.
2 ie de plakbrieven.

1/2 0/o Instelpenning.

ZITDAGEN : Dinsdag 26 Oogst en Dinsdag 

9 September 1919, telkens OM 3 URE ZEER 

STIPT, in het hasthoï « Den Hert » Zuid- 

straat Rousselare, ten overstaan van de hee

ren Vrederechter en Griffier van het kanton 

Rousselare en met tusschenkomst van de 

Notarissen BAERt te Meulebeke en VANDE 

MOORTELE te Iseghem

Studie van den Notaris AMEYEte Rousselare

Openkare verkooping van een

Groot Humlelslmis
met ruime magazijnen, peerdestallen en hot
groot 23 aren 29 centiaren te midden de Stad 
Rousselare, Noordstraat, 48, Sectie A, nummers 
74c-d en 153c verdeeld in 3 koopen, zie de 
plakbrieven.

Onmiddelijk in genottreding.
1/2 0/0 Instelpenning te winnen.

ZITDAGEN :

Dinsdag S September 1919,
Dinsdag 23  September 1919,

telkens om 2 1/2 ure namiddag zeer stipt in 
het Gasthof “ Den Hert „ Zuidstraat, Rousselare, 
ten overstaan van de heeren Vrederechter en 

Greffier van ’t kanton Rousselare

ik heb de eer ter uwer kennis te 
brengen dat ik gedemobiliseerd zijnde 

mij terug in Iseghem als KLEERMAKFR  
kom te vestigen en ook alle Stoffen 

kan leveren.
Door mijne genadige en zeer goede 

bediening hoop ik met uwe orders 

vereerd te zijn.
-  J O S E P H  H E L D E N B E R G H

Gentstraat 6 8 ,' I S E G H E M .

Uit der hand te koop Engelsche Biljard, 
dienstig voor herbergier,alsook Bureel-Pupiter 
met twee kanten en Bureelstoel in goeden 

staat, dienstig voor fabrikant.

Zich te bevragen ten bureele van dit blad.

W E R K M A N  gehuwd, zonder kinders, zeer 
getrouw en neerstig, vraagt plaats als bood
schapper, bewaker of iets dergelijks, te Iseghem 

of omliggende.

Inlichtingen ten bureele van dit blad.

TE KOOP : Een lichte boerenwagen
met opzetsels, draagvermogen 1500 tot 2000 

kilos in zeer goeden staat.

Inlichtingen ten bureele van het blad.

Goede Meubelmakers en Halve Gasten
worden gevraagd bij 

Alexander Roose-Vuylsteke  
Gentstraat 2 3 , I S E G H E M .

Gezusters V ERM EU LEN
Siabbaerdstraat, 3 , ’ I S E G H E M

Maken bekend dat zij van heden af in het 

bezit zijn van Elektriesche Lampen “ P h ilip s  „ 

van 25, 32 en 50 Bougies aan den prijs van

3,20 fr. Alsook zijn wij voorzien van Gleiers, 

Glaswaren enz. en alles wat den artikel betreft.

Aan de Jony-yehuwden.
Te bekomen schoone MEUBELS in Hon- 

gaarsch eikenhout en Pitchpine, (droog hout 

van voor den oorlog).

Door verandering van woonst té koop vier 

duizend meters schoone Chambrang op 10 en

12 ctm. breedte van alle lengten.

Duizend meters geembreveerd molheur.

Een Herbergierstoog, verschillige Frontieren 

in goeden staat.

Een groot ijzeren olievat van 600 liters gediend 

tegen den Duitsch.

Eene gansche inrichting voor Kanarievogel- 

k weekers.
Een nieuwe Kortewagen en Steekkarren.

— JU LE S  DEN IJ S  —
Gentstraat 13, I S E G H E M .

In een Celluloid Hak ken fabriek in Holland word!

gevraagd, een persoon welke volkomen de fabricatie 

bekend is en tevens in staat is als bedrijfsleider 

op te treden.

Groot salaris en zelfstandige werkkring.
Brieven en volledige inlichtingen ten bureele van ‘t blad.

- Mme AMEYE-HAHDY -
H. Hertestraat 6, ISEGHEM

Beveelt zich aan voor het ACCOR- 

DEEREN van PIANO’S en het geven 

van MUZIELESSEN.

Geen Grijs Haar meer 11

I I I  IS  T H E O P H  I E L E
Haarkapper - Haavbewerker 

Groote Markt 3 , I S E G H E M .

Kapsalon met antiseptiscptische bediening 

naar de eischen des tijds.

Frictions — Champoing — Friseeren

Abonnement per kaart.

Het is aanbevolen uw uitgevallen haar te bewa

ren, daar er door mij alle soorten van haarwerk 

vervaardigd wordt, ik geef de hoogste waarde 

voor uitgevallen haar.

Minzaam aanbevolen 
Theophiel Vandewaetere

-  J U L E S  B O N C Q U E T  -
Rousselaerestr-aat 138, I S E G H E M

(Opvolger van Remi Desmedt)

Huis- Kunst en Sieraadschilder 
Verzorgd werk — Genadige prijzen

Ik heb de eer, het geacht publiek kenbaar 

te maken, dat ik een schoon assortissement 

van Regenscherm* in mijn bezit heb.

Ik houd mij ook bezig met alle slach vdn 

herstellingen.

Door mijne genadige prijzen en spoedige 

bediening, durf ik rekenen op uwe goede klienteel. 

W eduw e L E Z Y  
Ameyestraat 9 , ISEGHEM.

W IJ N E N
St Estèphe 2 .2 5  fr. • W itte Tours 2 .2 5  - Porto 3 .5 0  fr. 

Ledige flesch of 25 cent. opleg.
Deze wijnen zijn garantie voor te bewaren. 

Goede Kurken aan 4  en 5 cent. ’t stuk, 
afslag bij groote hoeveelheid.

Leon Verduyn, Markt; ISEGHEM.

T E  B E K O M E N  

C im ent en C eram ique Vloeren  
bezetting m et gleiersche tichels  

Spoedige bediening

H U IC H E L  B U Y S E
7 , de Pelichystraat, IS E G H E M ,

Huis van vertrouwen

G e r m a i n  H O E T - A N N E
Opticien

St Aman^sfraat 4 . ROUSSELAEKE
Waarom wordt het huis G. HOET-ANNE, na 

36 jaren bestaan, door de H.H. Oogmeesters meer 

en meer aanbevolen ?
1“ Omdat het gezicht met een nieuw stelsel van gezicht- 

aanduider goed onderzocht wordt, die ons juist het 
nummer van het gezicht aanduidt, om met den eersten 
bril die men beproeft, zoo klaar te zien als op den 
ouderdom van 15 jaren, en waardoor het gezicht 
bewaard en versterkt wordt.

2» Omdat het huis voorzien is van ultgelezene glazen en 
alle verschillige modellen van Bril- en Pince-nez- 
monturen uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, 
Engeland en Amerika, in goud, zilver, doublé, nickel 
en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentien 
zijn. Glazen, op recept der H.H. Oogmeesters voor
geschreven, worden kunstlijk afgewerkt, Brillen en 
Pince-Nez van af 3 fr. ’t stuk. Allerfijnste geslepen 
glazen, met fijne monturen 6 4 7 fr.

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus 
jémellen, longues-vues, barometers en Kunstoogen. Spe
cialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, 
baden en kernen, maximathermometers, liqueurs- sirop- 
melk- en axijde wegers, loupen voor wevers enz.

Germain H o e t -An n e  begeeft zich op aanvraag persoonlijk 
ten huize, en heeft hoegenaamd met geene reizigers 
commercieële betrekkingen.

Men lette goed op ons adres : Germ&ia HOET-ANNE, 
St A m andstraat  4, (tegen de Noordstraat) ROUSSELARE.

Te Bekomen

Schaap= en Flagon W ollen, 
Grin, Zeegras, Pluimen en 

Windharen Matrassen, alsook Tieke goed bij

JULES ALLEWAERT-PABMFNIIER
St Amandstraat, 6 , I S E G H E M

(bij St Hiloniuskejk)

Alles aan zeer matige prijzen.

TE KOOP : Assen, Poulies, Sup
ports, Kussens enz.

40 Marktstraat, Iseghem.

S C H O O N E  K E U S  V A N ~

REGEN MANTELS
(lm perm eabels)

AAN ZEEK VOORDt ELIGE PRIJZEN
te bekom en  bij Janssens Zusters

S ta tiep laa ts , I S E G H E M

HUIS

Henri D ’Hooyhe^Beissel 
PASTEIBAKKER - SPIJSBEREIDER

M ark ts traa t, 7 , I S E G H E M

Bereiding op aanvraag van Eetmalen 
binnen en buiten de stad.

VOLLEDIG TAFELGERIEF.

Corset ll-V op maal.
W i l t  gij E lle g en t z ijn  laat uw e Corsets 

en S ou tie n- G o rgen  m aken  op  m aat.

L a a t  u geen C orse ts  o p d r in g e n  d o o r  

w in ke lie rs , d ie  geso ldeerd  z ijn  van  voo r  

den  oo r lo g  en geheel ve rs to rven .

D o o r  m ijn e  goede p a tronen  heb  ik  

steeds den  besten u its lag  bij de zwaar- 

lijv igste  en  gebreke lijk s te  d am en  en 

ju fv ro u w e n .

In k o o p  en v e rko o p  van  Lacures-ba le in , 

resort—bu ischen , resistans, enz.

H I M P E - V R O M A N  
Voorloopig: Electriciteitslaan, 3 , Iseghem.

Huis SABttE-FLEURENT
voorloopig nog in het huis

J. ROÜSE-MAES Rousselarestraat, 29,
Groote keus van gemaakte blousen

& Lingerie Artikelen.
Laatste Nieuwigheden - Matige prijzen. 

Aanzien vrij

Handel in Spellewerkkanten
Men vraagt goede Spellewerksters. 

GOED LOON.

A. De H ie- B ou rgeo is
M EESTE R -K LE ER M A K ER

Kerkplaats, 10, I S E G H E M

laat aan z ijne  ta lr ijk e  k lien ten  w e ten  

dat hij w e d e ro m  v o o rz ie n  is van beste 

Engelsche Stoften zu ive re  w o l. 

Genadige prijzen buiten alle concurentie.
F A B R I E K  VAN

C i m e n t b u i z e n
van a lle  g rootte  voo r W a te r le id in g . 

B ee rp u tte n  en C in te rn e s . 

W a te rs te ens  en M uu rdekse ls . 

S te e n p u tb u ize n .

O p  m ijnen  koer a ltijd  ve rk r ijg b aa r  : 

Arti/icieele Ciment - Rhijnzand 
Grenaille - Poussier, enz. 

O n d e rn e m in g  van C im e n t w e rk e n . 

Amand Denys-Hochepied  
Dweerstraat, 15, ISEGHEM

€. Bourgeois-Wvbon
M A R K T S T R A A T ,  29,  I S E G H E M

Magazijn van alle slag van

RüOKGERIEF
Tabak, Cigaren, Cigaretten, Pijpen, Tabokzakken, 

Cigaar- en Cigaretten Kokers en Dozen.

REUKWAREN en TOILETARTIKELEN
voor alle doeleinden en van alle merken.

SCHRIJFGERIEF 
LEDER ARTIKELEN
Brief- Geld- en Handtaschen

Groote keus van POSTKAARTEN
Prijzen buiten alle konkurrentie. 

Bijzondere voorwaarden aan voortverkoopfers.

Voor uwe

E L E C T R I E K E  V E R L I C H T I N G  
en B E W E E G K R A C H T

wendt u tot

F r a n s  HIJYGHE &  ZONEN
Dweersstraat 19, ISEGHEM.

Ook te verkrijgen 

E L E C T R IE K E  M O T E U R S
in alle grooten.

De Moteurs bij ons gekocht, wordt de plaatsing 
er van GRATIS gedaan.

Men gelast zich ook met het vermaken en her- 
winden van onbruikbare moteurs.

— Verzorgd W erk —

Geene grijze  H aren  m e er li

H u i s  G u s t a a f
HAARKAPPER -  HAARBEWERKER

S t a t i e p l a a t s  7 ,  I S Ï D G H E M
Reukartikels • Haarborstels - Kammen Stressen enz

Herstelling en vernieuwing met uitgekamd Haar.

Verhuring van Pruiken voor Concerten en Fe®st«i.

Aankoop van allerhande Haar.

Aan de schoenmakers  
en schoenhandelaars

Ik maak bekend dat ik een Magazijn kom 

te openen van alles die hunnen handel betreft 

zooals: zoolleer, flanken, chevraux, boxcalf.

Alle slach van nagels, houten talons, was, 

vernis, ringen, ringmachien enz. enz.

Door mijne genadige en goede bediening hoop 

ik met uw bezoek vereerd te worden.

Huis B i l l i e t  -  D e l a n n o y
Groote M a rk t  21, IS E G H E M .

Fabriek van

-  ALLE SLACH VAN BORSTELS -

P  I  E R  H E  A I t I E V  E
Krekelstraat, 6 5 , I S E G H E M

Voordeelige prijzen tegen alle concurentie,


